(สําเนา)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข#าเป$นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ประจําภาค 2 ป,การศึกษา 2558 ครั้งที่ 4/2558
--------------ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดกําหนดใหมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจําภาค 2 ป-การศึกษา 2558 ครั้งที่ 4/2558 นั้น
บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดพิจารณาคัดเลือกเรียบรอยแลว จึงขอประกาศ
รายชื่อผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาเป:นนักศึกษาสามัญ ดังต;อไปนี้
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คณะรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
น.ส.สุปวีณ เชื้อขําดี
2.
นายอิสระ อุปดี
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
น.ส.ณัชชา ธนิตติราภรณ
2.
น.ส.อริสา เสือโรจน
น.ส.จิวดี ตนครองจันทร
น.ส.วิธิดา พานิช
น.ส.นันทชญาณ อัครอภิโภคี
นายศิรวิชญ ฤกษงาม
นายอธิกิจ สมณาวิริยะ
น.ส.ศิริลักษณ มาลา
น.ส.อริสา เสือโรจน
น.ส.ญาดา กีรติพงศภักดี
น.ส.ดวงจันทร นิสสัยสุข
นายจิตติพงษ จิตตาณิชย

คณะบริหารธุรกิจ
2.
4.
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12.
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น.ส.ดาราวรรณ ไหลวัฒนชัย
นายคุณากร ดอกรังกูล
นายพงศวณัฐ วรรณบุญศิริ
น.ส.ชุติมน กุลชัยวัฒนะ
น.ส.ศรีรัตน ไขศรี
น.ส.ชนัฏฐา นันทวินิตย
นายกิตติศักดิ์ ดีประหลาด
นายมานิตย แยมสุข
น.ส.จิรภิญญา อุดมพันธ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร
1.
1.
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5.

น.ส.เพียงระวี ตุมทรัพย
นายเชษฐพันธ เขื่อนแกว
นายยนตระการ มากผล
น.ส.ฮาบีบะห แตเปIาะ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ
2.
นายพงศวสุ ช;วยจุลจิตร
4.
นายชาคริต บุญศรีโรจน
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นายเมธาวี จําเมือง
นายธีรยุทธ ฤทธิเผ;าพันธุ
นายธนกฤต ธารีไทย
นายกิตติศักดิ์ ดีประหลาด
นายธนาวัฏฐ องควาสิฏฐ
น.ส.จิตรา แสงวงคทอง
น.ส.ญาดา กีรติพงศภักดี
นายธนพงศ คงสมจิตต

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน
2.
นายพงศวณัฐ วรรณบุญศิริ
4.
นายเฉลิมเกียรติ ชูขันธ
6.
นายฆนัสวัน ทามณี
8.
น.ส.กฤติกา อนันตชัยลิขิต
10. น.ส.สุวิมล ชัยชนะ
12. นายพันธวิศ โรจนศุภมิตร
14. น.ส.จิรัฐติกานต สุศิริ

คณะสถิติประยุกต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร
1.
นายฐิติสรณ ส;องเมืองสุข
สาขาวิชาสถิติประยุกต
สาขาวิชาเอกการวิเคราะหธุรกิจและการวิจัย
1.
นายพงษพันธุ อินทรพงษพันธุ
2.
น.ส.พิจักษณา รัตนาคินทร
3.
นายไชยวัฒน อังโชติเจริญ
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
1.
นายไชยพัฒน ตะวัน
2.
นายศุภวิชญ การุณยวรวงศ
3.
น.ส.ไอริณ ฤทธิ์ไธสง
4.
นายกษม ชื่นอุบล
5.
นายภาณุพงศ ตั้งเจตสกาว
6.
น.ส.วิลาพรรณ ปLญโญแกว
สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
นายพิศิษฐ รักษจินดา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
1.
นายพงศวณัฐ วรรณบุญศิริ
2.
น.ส.ศศิวพร ตนตินิธิพงษ
3.
นายสุขรัตน คันศร
4.
น.ส.กุลพัชร ปรีดาภรณ
5.
นายธิษณพงศ ถนอมชาติ
6.
นายณัฏฐพล สิงหลาตระกูล

1.

น.ส.นิ่มอนงค ไกลภัย

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล#อม
สาชาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
2.
นายวิศิษฐ อยู;ไทย
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล#อม

1.

นายธิติสรณ ส;องเมืองสุข

1.
3.
1.

- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ
นายนันทพัทธ ธนาชัยเมธาวัฒน
2.
นายกวิน คะเนเร็ว
น.ส.นันทวรรณ รัตนศิริ
4.
น.ส.พิมพอัมพร โพธิ์อน
หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร
น.ส.ณัชชา ธนิตติราภรณ
คณะภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

1.
1.
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1.
1.
3.
5.

นายณัฐดนัย พรประเสริฐ
หลักสูตรการสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน
น.ส.กานตธิดา พรหมสวาสดิ์
2.
น.ส.สุวิริยา เทวินทรภักดิ
นายชนะพล พิมเสน
4.
น.ส.มัชฌิมา แสงสุวรรณ
น.ส.ณัชชา ธนิตติราภรณ
หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุOน
นายวรพล บัวเผื่อน
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
น.ส.ปรารถนา ตาสี
2.
น.ส.โภคิยา ถือเถี้ยน
นายชนะพล พิมเสน
4.
น.ส.รังษี แพทยรังษีฃ
น.ส.วรรณภรณ วิชัยกุล
6.
นายวันปQยะ ตรีวัฒนวรานนท
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น.ส.ธัญญาภรณ ลาจันทะ
น.ส.ศศิธร ใจสุข
น.ส.ธนภรณ วรศรี
นายกีรวัฒน ฤทธิเพชร
น.ส.วิชุตา มานะ

1.

น.ส.ศิริกุล มีเพียร

1.
3.
5.
7.
1.
3.
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น.ส.สุวิริยา เทวินทรภักติ
น.ส.จิรัศยา เจริญพืช
น.ส.เมขลา จันทรทุย
น.ส.ธนิดา กิตติมหาโชค
น.ส.ธัญพร มากแสง
นายอภิชา วิจิตรโท
นายอิสระ อุปดี

คณะนิติศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
2.
น.ส.ศุภาพิชญ ปRอมปราการ
4.
นายธนชล สุทธสุวรรณ
6.
นายจักรวาล พรสุพรรณวงศ
8.
น.ส.ปOานฤทัย สุทธิรัตนเสรีกุล
10. น.ส.เบ็ญจวรรณ ทิพยมณเฑียร
หลักสูตรกฎหมายและการจัดการ
คณะการจัดการการท:องเที่ยว
2.
น.ส.กานตธิดา พรหมสวาสดิ์
4.
น.ส.มัชฌิมา แสงสุวรรณ
6.
น.ส.อติยา จิววุฒิพงศ

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
2.
นายพิสุทธิ์พงศ วณิชาติ
4.
น.ส.จุฑามณี ชาตะวราหะ

- หมายเหตุ
หมายถึง ผู#ที่ได#รับการยกเว#นการเรียน ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ:านภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส.4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ด#วยมีผลการทดสอบ
วิชาภาษาอังกฤษตั้งแต: 660 ขึ้นไป
ผู#ผ:านการคั ดเลือกหลั กสู ตรภาษาอังกฤษเพื่ อการพัฒนาอาชีพไม: ต# องลงทะเบี ยนเรี ยน
วิชา ภส.4001 และ ภส.4002
ก. การขึ้นทะเบียนเป$นนักศึกษาสามัญและลงทะเบียนเข#าเรียน
สถาบั น กํ า หนดใหผู ที่ ไดรั บ การคั ด เลื อกเป: น นั กศึ กษา ในการสอบ ครั้ งที่ 4/2558 ขึ้ น ทะเบี ย น
และลงทะเบียน ดังนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะภาษาและการสื่อสาร
คณะนิติศาสตร
คณะการจัดการการท;องเที่ยว
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
รับเอกสารการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน
16-19 พฤศจิกายน 2558
เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น.
ชําระเงินค;าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน
16-20 พฤศจิกายน 2558
อนึ่ง นักศึกษานําแบบฟอรมใบแจ#งยอดการชําระเงินค:าลงทะเบียนที่พิมพออกจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาไปชําระด#วยเงินสดที่ธนาคาร (ในเวลาทําการของธนาคาร) ดังนี้
1. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
ทั้งนี้ หากไม:มารายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนตามกําหนดข#างต#น จะถือว:าสละสิทธิ์
การเป$นนักศึกษาของสถาบัน
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสําหรับนักศึกษาใหม: ภาคปกติ
1. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียน ดังนี้
1.1 สําเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท;า จํานวน 2 ชุด
พรอมฉบับจริง
1.2 สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 2 ชุด พรอมฉบับจริง
1.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ชุด
(กรณีใชคําหนาชื่อเป:นยศ ทหาร/ตํารวจ เพิ่มสําเนาบัตรขาราชการพรอมคําสั่งแต;งตั้งยศ
จํานวน 2 ชุด)
1.5 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ชุด
1.6 รูปถ;ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ไม;สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น และถ;าย
มาแลวไม;เกิน 6 เดือน
1.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแลว ซึ่งชื่อสกุล
ไม;ตรงกับหลักฐานที่สําเร็จการศึกษา) จํานวน 2 ชุด

- 1.8 ในกรณี ผู ที่ ทํ า งานแลวจะตองส; ง หลั ก ฐานการไดรั บ อนุ มั ติ ใ หลาศึ ก ษาต; อ เต็ ม เวลา
จากตนสังกัดดวย
1.9 หลักฐานการจัดทําประกันสุขภาพ (เฉพาะผูผ;านการคัดเลือกที่เป:นชาวต;างชาติ)
สําหรับผู#สําเร็จการศึกษาจากต:างประเทศจะต#องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ กษา โดยติ ด ต; อขอไดที่ สํ า นั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ กษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. หนังสือรับรองการสํ าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาส; งหนังสือรับรองดังกล;า ว
โดยตรงที่
Educational Service Division
National Institute of Development Administration
118 Serithai Road, Klong Chan,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Fascimile : (662) 377-7477
สถาบั น อนุ โ ลมใหส; งเอกสารในขอ 1. และ 2. ภายใน 6 สั ป ดาห นั บ จากวั น เปQ ด ภาคการศึ กษา
ตามปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว;าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม;ครบถวนและอาจหมดสภาพการเป:นนักศึกษา
ของสถาบัน
* เอกสารถ;ายสําเนาใหเซ็นรับรองสําเนาทุกฉบับ
อนึ่ง สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณวุฒิตามเอกสารการขึ้นทะเบียนตามขอ 1.1 และ 1.2
โดยไม;คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจพบว;าคุณวุฒิที่นํามาใชในการขึ้นทะเบียนดังกล;าว ไม;ถูกตองตรงกับขอเท็จจริง
ของสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา หรือไม;ไดรับการรับรองจาก ก.พ. หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันจะถือว;าขาดคุณสมบัติจากการเป:นนักศึกษาและอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มีการ
ปลอมแปลงคุณวุฒิการศึกษา
สถาบั น สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะทํ า การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู# ส มั ค รโดยไม: คํ า นึ ง ถึ ง ระยะเวลา
หากตรวจสอบภายหลังพบว:า คุณสมบัติของผู#สมัครไม:เป$นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือ
ว:าขาดคุณสมบัติในการเข#าศึกษา แม#ว:าจะประกาศผลการคัดเลือกแล#ว ให#ถือว:าผลการคัดเลือกของผู#สมัครที่
ขาดคุณสมบัติดังกล:าวเป$นโมฆะ และไม:มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป$นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป$นนักศึกษาแล#ว
จะถือว:าหมดสภาพการเป$นนักศึกษาของสถาบัน
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-62. นํ า หลั กฐานตามขอ 1 มารายงานตั วที่ กองบริการการศึ กษา อาคารนราธิ ป พงศประพั นธ ชั้ น 4
ระหว;างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต:เวลา 08.30 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.30 น.
เพื่อรับรหัสผูใช (USER NAME) และรหัสผ;าน (PASSWORD) สําหรับ Login เขาระบบเพื่อบันทึกประวัติและ
ลงทะเบียนผ;านทางอินเทอรเน็ต ที่ http://reg.nida.ac.th พรอมรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนและคู;มือ
การใชระบบทะเบียนผ;านอินเทอรเน็ต
กรณี ที่ ผู ผ; า นการคั ด เลื อ กไม; ส ามารถรั บ เอกสารดวยตนเอง อาจมอบหมายใหผู อื่ น มารั บ แทนได
โดยจะตองมีหนังสือมอบฉันทะมาแสดงพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
ในการขึ้น ทะเบี ยนนั กศึกษา นั กศึกษาจะตองกรอกขอมู ลในแบบฟอรมทําบัต รประจําตั วนักศึกษา
เพื่อมีบัตรในการใชบริการต;างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ไดมอบหมายใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เป: น ผู ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า บั ต รประจํ า ตั ว นั กศึ กษา-บี เ ฟQ ส ต สมารท โดยธนาคารกํ า หนดวั น รั บ บั ต รประจํ า ตั ว
นักศึกษา พรอมกับสมุดบัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพยของธนาคารใหทราบภายหลัง ทั้งนี้ นักศึกษาตอง
ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเปQ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากและระเบี ย บการใชบั ต รบี เ ฟQ ส ต สมารท ของธนาคาร
ทุกประการ
3. ในกรณีที่ผูผ;านการคัดเลือกยังคงสภาพเป:นนักศึกษาสามัญของสถาบันฯ จะตองลาออกจากสภาพ
นั ก ศึ ก ษาเดิ ม ก; อนจึ ง จะมี สิ ท ธิ์ ขึ้น ทะเบี ย นเป: น นั ก ศึ ก ษา หรื อในกรณี ที่ ห มดสภาพการเป: น นั ก ศึ ก ษาหากยั ง
คางพันธะกับสถาบัน จะตองดําเนินการใหเรียบรอยก;อน จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป:นนักศึกษา
4. ผู ไดรั บ การคั ด เลื อ กเป: น นั ก ศึ ก ษาตามรายชื่ อ ดั ง กล; า วขางตน จะตองลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐานตามขอกําหนดของสถาบัน
5. สถาบันกําหนดใหผูผ;านการคัดเลือกตามรายชื่อขางตนทุกคนเรียนวิชา สพ.4000 พื้นฐานสําหรับ
บัณฑิตศึกษาระหว:างวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2558 (เว#นวันหยุดราชการ)
6. นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนในภาค 2 ป-การศึกษา 2558 (ยกเวนนักศึกษาในหลักสูตร
ที่สถาบันมีประกาศใหไดรับการยกเวนการสอบ) จะตองเขาทดสอบจัด ระดับความรูความสามารถทางการ
ใชคอมพิ ว เตอร ที่ สํ า นั กเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ งจั ด สอบป- ก ารศึ กษาละ 4 ครั้ ง ทั้ งนี้ นั ก ศึ กษาสามารถ
ดูรายละเอียดไดทาง http://isec.nida.ac.th
7. สถาบั น สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม: จั ด การเรี ย นการสอนสํ า หรั บหลั ก สู ต รหนึ่ ง หลั ก สู ต รใดที่ มี ผู# ผ: า น
การคัดเลือกไม:ถึง 5 คน โดยอาจจัดให#มีการเรียนการสอนในภาคถัดไป
ข. อัตราค:าธรรมเนียมการลงทะเบียน
1) ค;าบํารุงการศึกษา
4,000.- บาท
2) ค;าธรรมเนียมการศึกษา หน;วยกิตละ
1,500.- บาท
3) ค;าธรรมเนียมการใชบริการเทคโนโลยี
700.- บาท
4) ค;าธรรมเนียมการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ
600.- บาท
5) ค;าลงทะเบียนวิชา สพ.4000 (3 หน;วยกิต)
4,600.- บาท (รวมเอกสาร)
6) ค;าธรรมเนียมการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรตามที่คณะกําหนด

-77) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
คนละ 30,000.- บาท
แบ;งจ;าย 4 ภาค
ภาคที่ 1 10,000.- บาท ภาคที่ 2 10,000.- บาท
ภาคที่ 3 5,000.- บาท ภาคที่ 4 5,000.- บาท
8) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คนละ 4,000.- บาท
แบ;งจ;าย 3 ภาค
ภาคที่ 1 2,000.- บาท
ภาคที่ 2 1,000.- บาท
ภาคที่ 3 1,000.- บาท
9) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะภาษาและการสื่อสาร
ภาคแรก 4,000.- บาท
ภาคต;อไปภาคละ 2,000.- บาท
10) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะสถิติประยุกต
คนละ 4,000.- บาท
แบ;งจ;าย 4 ภาค
ภาคละ 1,000.- บาท
11) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม
คนละ 15,000.- บาท
แบ;งจ;าย 3 ภาค
ภาคละ 5,000.- บาท
12) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะนิติศาสตร
คนละ 10,000.- บาท
แบ;งจ;าย 4 ภาค
ภาคละ 2,500.- บาท
13) ค;ากิจกรรมพิเศษ คณะการจัดการการท;องเที่ยว
คนละ 20,000.- บาท
แบ;งจ;าย 3 ภาค
ภาคที่ 1 7,000.- บาท ภาคที่ 2 7,000.- บาท
ภาคที่ 3 6,000.- บาท
14) ค;าธรรมเนียมการโอนเงินผ;านธนาคาร
คนละ
20.- บาท
หมายเหตุ

: คณะการจัดการการท;องเที่ยว ชําระค;าลงทะเบียนวิชา ทท.4000 ภาษาอังกฤษสําหรับ
การศึกษานโยบาย การวางแผนและการจัดการการท;องเที่ยวฯ เป:นเงิน 3,000.- บาท
: คณะนิติศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ชําระค;าลงทะเบียนวิชา นต.4000
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย เป:นเงิน 6,000.- บาท
: สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค;าธรรมเนียมการลงทะเบียนและกําหนดค;ากิจกรรม
พิเศษเพิ่มเติม ใหศึกษารายละเอียดจากประกาศกําหนดอัตราค;าธรรมเนียมของสถาบัน
: สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไม;คืนเงินค;ากิจกรรมพิเศษ ไม;ว;ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค. กําหนดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาที่เข#าศึกษา 2/2558
ปฐมนิเทศระดับสถาบัน

ปฐมนิเทศระดับคณะ
คณะบริหารธุรกิจ

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
เวลา 08.00 น. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กําหนดภายหลัง
ติดต;อสอบถามที่ โทร. 02-727-3936 คุณสิริกุล

-8คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ
- หลักสูตรเศรษฐศาสตร
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะสถิติประยุกต

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
เวลา 13.00 น. อาคารนวมินทราธิราช
ชั้น 3 หอง 3003

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล#อม
- หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล#อม

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และองคการ
- หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะภาษาและการสื่อสาร
- หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร
- หลักสูตรการสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐ
และภาคเอกชน
- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
- หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุOน

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
เวลา 13.00 น. สถานที่กําหนดภายหลัง

คณะนิติศาสตร
- หลักสูตรนิติศาสตร

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
เวลา 13.00 น. อาคารบุญชนะ อัตถากร
ชั้น 5 หองประชุมคณะนิติศาสตร

คณะการจัดการการท:องเที่ยว

วันเสารที่ 19 ธันวาคม 2558
ติดต;อสอบถามที่ โทร. 02-727-3672 คุณวันวิสา

คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม
การจัดการ

กําหนดภายหลัง
ติดต;อสอบถามที่ โทร. 02-727-3758 คุณเอกพงษ

-9ง. กําหนดเปMดภาค
ภาค 2/2558 เปQดภาค วันที่ 11 มกราคม 2559
ยกเว# น คณะรั ฐประศาสนศาสตร หลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตร และ หลักสูต รการจัด การภาครั ฐ
และภาคเอกชน เปQดภาคการศึกษาที่ 1/2559 ประมาณเดือน สิงหาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่

16

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล
(รองศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธวิริยะกุล)
รองอธิการบดีฝOายวิชาการ

